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Invitation til besøg på Visby gamle skole - fremtidigt Børnehus og foreningshus  

Tak til jer, der har kvitteret for Lokalrådets brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer om det igangsatte 

anlægsprojekt vedrørende flytning af Visby Børnehus til de gamle skolebygninger. Vi håber, at I vil tage 

vores henvendelse op til drøftelse med jeres politiske kolleger på jeres møder i marts måned. 

Vi vil gerne invitere jer og medlemmerne af de to udvalg, der har det nærmeste politiske ansvar for hhv. 

Børnehuset og Facility Management, til at besøge Visby gamle skole. Andre interesserede er naturligvis 

også velkomne.  En ting er at læse om rammerne og planerne på papir. Noget andet er at se stedet i virke-

ligheden. Repræsentanter for Visby Lokalråd og en nedsat lokal projektgruppe vil vise jer rundt og fortælle 

om nogle af de vigtigste pointer set fra vores side. 

Vi ved, at jeres kalendere er fyldt godt op, men måske er det muligt at afsætte en time til et besøg en af 

følgende datoer: 

 onsdag 16. marts kl. 17 - 18 

 mandag 21. marts kl. 17 – 18 

 mandag 28. marts kl. 17 – 18 

Passer disse datoer ikke, står vi gerne til rådighed for et individuelt besøg efter konkret aftale. 

Af hensyn til vores tilrettelæggelse vil vi gerne have tilmeldinger senest den forudgående dag kl. 15.  

Tilmelding til Else Jespersen, e-mail ej.jespersen@hotmail.dk, tlf. 24 85 83 03. 

Adresse: Trøjborgvej 3, Visby – parkeringsplads på Parkvej ud for skolebygningen. 

Vi ser frem til at høre fra jer. 

Med venlig hilsen 

Visby Lokalråd 

www.visbynet.dk 

ved projektgruppen under Lokal Udviklingsplan ”Visby gamle skole – Børnehus og foreningshus” 
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